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5.9.2018 A8-0245/112 

Amendement  112 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 39 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(39) Voor de werking van 

technologieën, zoals technologieën voor 

herkenning van inhoud, is het van uiterst 

belang dat aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij die zich 

bezighouden met het opslaan van en het 

verlenen van publieke toegang tot grote 

hoeveelheden door de gebruikers ervan 

geüploade auteursrechtelijk beschermde 

werken of andere materialen, 

samenwerking aangaan met 

rechthebbenden. In dergelijke gevallen 

moeten de rechthebbenden de nodige 

gegevens verstrekken om de diensten in 

staat te stellen hun inhoud te 

onderzoeken, en moeten de diensten met 

betrekking tot de gebruikte technologieën 

transparant zijn ten aanzien van de 

rechthebbenden, die de geschiktheid 

ervan moeten kunnen beoordelen. De 

diensten moeten rechthebbenden met 

name voorzien van informatie over de 

aard van de gebruikte technologieën, de 

manier waarop deze worden toegepast en 

de mate waarin hiermee resultaten 

worden geboekt bij de herkenning van 

inhoud van rechthebbenden. Deze 

technologieën moeten rechthebbenden 

ook in staat stellen om van aanbieders van 

diensten van de informatiemaatschappij 

informatie te verkrijgen over het gebruik 

van hun inhoud waarop een 

Schrappen 
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overeenkomst van toepassing is. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/113 

Amendement  113 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 45 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  (45 bis) Deze richtlijn waarborgt 

het non-regressiebeginsel. Op grond van 

dit beginsel primeert de wetgeving van 

lidstaten die over een wettelijk kader 

beschikken dat gunstiger is voor auteurs, 

scheppend kunstenaars, uitvoerend 

kunstenaars en gebruikers, of wier 

gunstiger wettelijk kader later is 

ingevoerd dan de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/114 

Alteração  114 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten voorzien in een 

uitzondering op de rechten bedoeld in 

artikel 2 van Richtlijn 2001/29/EG, 

artikel 5, onder a), en artikel 7, lid 1, van 

Richtlijn 96/9/EG en artikel 11, lid 1, van 

deze richtlijn voor reproducties en 

opvragingen door onderzoekorganisaties 

om tekst- en datamining te verrichten op 

werken of andere materialen waartoe zij 

legale toegang hebben met het oog op 

wetenschappelijk onderzoek. 

1. De lidstaten voorzien in een 

uitzondering op de rechten bedoeld in 

artikel 2 van Richtlijn 2001/29/EG, 

artikel 5, onder a), en artikel 7, lid 1, van 

Richtlijn 96/9/EG en artikel 11, lid 1, van 

deze richtlijn voor reproducties en 

opvragingen door onderzoekorganisaties, 

onderwijsinstellingen of instellingen voor 

cultureel erfgoed om tekst- en datamining 

te verrichten op werken of andere 

materialen waartoe zij legale toegang 

hebben met het oog op wetenschappelijk 

onderzoek of de bescherming van 

cultureel erfgoed. De lidstaten dragen bij 

tot het stimuleren van onderzoek en 

innovatie en bijgevolg wordt tekst- en 

datamining ook toegestaan voor andere 

dan zuiver wetenschappelijke 

doelstellingen. De lidstaten overwegen de 

waaier van instanties die worden gedekt 

door de uitzondering voor tekst- en 

datamining uit te breiden wanneer zij het 

publieke belang dienen. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/115 

Amendement  115 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Rechthebbenden kunnen 

maatregelen nemen met het oog op de 
veiligheid en de integriteit van de 

netwerken en gegevensbanken waar de 

werken of andere materialen worden 

gehost. Deze maatregelen gaan niet verder 

dan wat nodig is om die doelstelling te 

verwezenlijken. 

3. De veiligheid en de integriteit van 

de netwerken en gegevensbanken waar de 

werken of andere materialen worden 

gehost, worden gewaarborgd. De 

maatregelen om die doelstelling te 

verwezenlijken gaan niet verder dan wat 

nodig is. De uitzondering mag niet worden 

tenietgedaan door middel van 

technologische beschermingsmaatregelen. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/116 

Amendement  116 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  4 bis. De lidstaten waarborgen dat de 

reproducties en opvragingen ten behoeve 

van tekst- en datamining op een veilige 

wijze worden opgeslagen en dat de 

kopieën zowel worden gebruikt voor 

wetenschappelijk onderzoek als voor het 

overdragen en delen van kennis tussen 

onderzoeksinstellingen, 

onderwijsinstellingen, instellingen voor 

cultureel erfgoed en andere door de 

lidstaten aan te wijzen instanties. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/117 

Amendement  117 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  4 bis. De in dit artikel vastgestelde 

regeling is van toepassing op het gebruik 

van beschermde materialen in de 

gebouwen van instellingen voor cultureel 

erfgoed of door middel van een beveiligd 

elektronisch netwerk dat alleen 

toegankelijk is voor de gebruikers van die 

instellingen. Dit artikel is ook van 

toepassing op opleidingsinstituten of 

instellingen die opleidingen verzorgen 

voor hun ambtenaren; situaties waarin 

een veilig elektronisch netwerk bestaat dat 

slechts toegankelijk is voor leerlingen, 

studenten, ouders, opvoeders en 

onderwijzend personeel van de 

onderwijsinstelling; de organisatie van 

conferenties, workshops en andere 

educatieve activiteiten die plaatsvinden op 

locaties buiten de onderwijsinstelling; 

open leermiddelen, open 

leergemeenschappen en 

afstandsonderwijs dat vrij toegankelijk is. 

Or. pt 

 

 


